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Els llibres petits i exquisits són una 
mena de subgènere literari. Si, a 
més, són d’una autora com Cristina 

Garcia Molina (Granollers, 1975), que ja va causar una 
molt bona impressió amb el recull de contes Silenci a 
taula (Premi Ciutat de Badalona 2014) i que no havia pu-
blicat res des d’aleshores, les ganes de llegir-los es mul-
tipliquen. I no hi ha decepció, sinó confirmació que és 
una veu personalíssima que cal tenir en compte, una au-
tora que es pot posar en consonància amb noms com els 

de Flannery O’Connor, Thomas Bernhard i, sobretot, 
Fleur Jaeggy. Sota un títol que ja és tot un resum de l’es-
perit del llibre –Els irredempts– trobem tres històries de 
lluita col·lectiva contra un monstre vaporós i subtil que 
a vegades s’assembla perillosament a aquest turbocapi-
talisme que ens té a tots aferrats pel coll i, a vegades, a 
les tragèdies que són les famílies o les feines: “Tinc una 
feina de monstre que em va com un guant”. 

Tots tres estan escrits en un estil cisellat, de frase cur-
ta i contundent, molt difícil de mantenir sense caure 
en el redoble de tambors o, directament, en el ridícul. 
No ho fan perquè el substrat és ferm: hi ha una idea del 
món i de les persones que l’habiten. Hi ha frustració, 
també, i un discurs gens complaent amb les capacitats 
i virtuts de la literatura: “He llegit molt. També he obli-
dat molt. Podríem dir que no m’ha servit de res. El món 
és el que és”. Els personatges i els narradors de les tres 
històries són com les estàtues d’un soterrani inundat 
que mantenen indemne la part superior del cos men-
tre la de sota se’ls floreix. 

En el primer dels tres relats, un grup de persones ha 
de fer front a tot un seguit d’inclemències i contrarie-

tats. Són en un solar, en una construcció que a poc a poc 
anem identificant amb uns barracons escolars. Podrien 
no ser-ho, també: el mecanisme literari funciona de ma-
nera perfecta per preservar l’ambigüitat necessària per 
al lector. La falta de mitjans materials, les ordres inco-
herents provinents de les autoritats, les desastroses 
condicions en les quals viuen alguns dels nens, els in-
tents de rebel·lió del grup de suposats professors... Tot 
es descriu de forma el·líptica i a la vegada claríssima. El 
segon, un retrat familiar que comença davant d’un tríp-
tic de Francis Bacon i que en podria ser la versió literà-
ria, és una baixada brutal a l’infern d’una petita famí-
lia on la tragèdia ha decidit instal·lar-se de forma quo-
tidiana. El tercer és el de ressonàncies més bernhardi-
anes i tothom que hagi llegit Mestres antics, de 
Bernhard, no podrà sinó recordar el mític vigilant de 
museu quan topi amb el personatge que treballa al Mu-
seo Cívico. “Aquest text ondulatori no és una història 
senzilla que agradi a la gent”: a la gent en general pot-
ser no, però a la gent que entén la literatura com una 
de les ondulacions més apassionants del llenguatge sí 
que els agradarà, i força.✍
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Hi ha escriptors que fan ciència-fic-
ció, o que usen elements i trucs pro-
pis del gènere, per fugir de la reali-
tat més immediata i abordar temes i 

aspectes diguem-ne atemporals de la condició huma-
na sense els obligats ancoratges ètics, ideològics i so-
ciopolítics de l’època en què viuen i escriuen. Ara pen-
so en Solaris del polonès Stanislaw Lem, una obra 
mestra suggeridora i riquíssima de sentit, però en tot 
moment hermètica i abstracta. L’ús que el nord-ame-
ricà Kurt Vonnegut (1922-2004) va fer de la ciència-
ficció a les seves novel·les –recursos, motius, temes, 
pretextos argumentals– és tot el contrari del de Lem: 
Vonnegut fa servir la ciència-ficció, i a la novel·la Es-
morzar de campions es veu claríssimament, per abor-
dar frontalment totes les cares de la realitat del seu 
país, i això inclou des de la política, l’economia i la cul-
tura fins a la psicologia i la rutina domèstica de les fa-
mílies i els individus. 

Publicada originàriament el 1973, Esmorzar de cam-
pions està travessada de cap a cap per totes les crisis i 

Males Herbes publica en català ‘Esmorzar de campions’, de Kurt 
Vonnegut, que narra la trobada entre un escriptor fracassat i el 
propietari d’un concessionari de cotxes

Màquines de carn 
sotmeses a la fatalitat

Com estàtues dins l’aigua
Cristina Garcia Molina confirma amb ‘Els irredempts’ que és una veu personalíssima que cal tenir en compte

causades i atiades pel consumisme capitalista; les des-
igualtats socials i les injustícies racials; la idea que els 
individus no són amos de la seva vida ni encara menys 
capitans del seu destí; l’ànsia, sovint infructuosa, de 
mirar de trobar formes de vida alternatives... Vonne-
gut escriu sobre tot això tal com és habitual en ell: fu-
gint de la novel·la de tesi, amb frases breus i directes, 
il·lustrades a més per dibuixets deliberadament pue-
rils i ximples, fragmentàriament, a estones caòtica-
ment, i amb una mescla personalíssima d’humor ne-
gre, desesperació, jovialitat contracultural, indignació 
i extravagància. 

La imminència de l’apocalipsi 
He començat parlant del gènere de la ciència-ficció i cal 
dir que Vonnegut tota la seva vida va negar que ell fos 
un autor de ciència-ficció, però a Escorxador 5 (1969), 
la seva obra mestra, va usar el recurs dels viatges en el 
temps i a Esmorzar de campions es parla contínuament 
d’altres planetes i hi treuen el cap diversos éssers extra-
terrestres. És cert que, en aquest cas, hi ha una justi-
ficació metaliterària –un dels dos protagonistes és Kil-
gore Trout, un prolífic escriptor de novel·les de ciència-
ficció que ho veu i ho pensa tot amb mirada inventiva 
i cervell al·lucinat–, però en última instància els efec-
tes tant en l’obra com en el lector són els que són. Una 
estranyesa estructural, una concepció còmicament i 
deprimentment posthumana dels individus i de la so-
cietat, i una crispació d’apocalipsi imminent ho mar-
quen tot. 

El nucli argumental de la novel·la és fàcil de re-
sumir: en Dwayne Hoover, el propietari d’un conces-
sionari de cotxes al caire de la bogeria, coneix en Kil-
gore Trout, que porta molt malament el seu supo-
sat fracàs literari. Tant els precedents de la seva tro-
bada com la trobada en qüestió són relatats per un 
escriptor, el mateix Vonnegut, que fa i desfà a cons-
ciència, amb l’omnipotència dels creadors omnisci-
ents, però en aquest cas és una omnisciència autoi-
rònica, deliberadament deixatada, bruta, irreverent. 
Som molt lluny de la voluntat de fabricar la il·lusió 
d’una ficció literària autònoma i completa en si ma-
teixa. Més aviat al contrari: aquí se’ns mostren cons-
tantment les costures de l’artifici i l’autor ho fa ser-
vir per reforçar la seva idea de l’ésser humà com una 
mena de màquina de carn sense capacitat de deci-
sió i sotmesa a les fatalitats. Bo? Notable? Excel·lent? 
Vonnegut!✍
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querelles que van definir l’Amèrica de finals dels 60 i 
principis dels 70: la crisi d’una visió idíl·licament co-
foia i immutable d’uns valors tradicionals que ja no 
eren reconeguts com a propis per una gran part de les 
noves generacions; el desastre de la Guerra del Viet-
nam; la insatisfacció permanent i la tristesa bulímica 


